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حواس الطفل المعوق فى مرحلة ماقبل  تربية

  المدرسة
  

        ::::األطفال المعوقين األطفال المعوقين األطفال المعوقين األطفال المعوقين 

  
بالطف!ل إل!ى ع!دم فھ!م المعلوم!ات ت!ؤدى  ھو إعاقة شديدة ف!ى الس!مع :الصمم -أ  )1

  .من خ0ل السمع أو /ستخدام مكبر صوت أو بدونه

أم!!ا دائم!!ة أو مت!!رددة ت!!ؤثر بش!!كل , تعن!!ى إعاق!!ة س!!معية : ص!!عوبة الس!!مع –ب   

  .عكسى على ا/داء التربوى للطفل ولم يشملھا تعريف الصم

ويص!احبه قص!ور ف!ى  يعنى التوظيف العقلى العام دون المتوسط :التخلف العقلى) 2

 السلوك التكيفى ويتضح ذلك أثناء فترة النم!و مت!أحر عقلي!اً يمك!ن تعليم!ه ومن!ع ھ!ذه

يشار إلى بعض ا/فراد فى ھذه الفئة أيضاً على أنھم  Mildالع0مة القصور الخفيف 

على اQستفادة م!ن الب!رامج التعليمي!ة نظراً Oنھم قادرة  Educableقابلون للتعليم 

ى الرغم من أن ھؤQء ا/طفال يحققون التقدم بمع!دل بط!ئ إQ أنھ!م عن!دما العادية عل

  .يكبرون يحققون استقQ0 اجتماعياً واقتصادياً إلى حد ما

ويش!مل المص!طلح المكف!وفين ,حت!ى م!ع الع!0ج ,تعنى ضعف البص!ر  :لمكفوفينا )3

  .كلياًوالمكفوفين جزئياً 

  

        ::::حاجات الطفل المعوقحاجات الطفل المعوقحاجات الطفل المعوقحاجات الطفل المعوق

مع!!ه عم!!ا يفعل!!ه والتح!!دث مع!!ه كثي!!راً واQس!!تماع إلي!!ه  يحت!!اج لممارس!!ة الح!!وار - 1

والقراءة له وتس!مية ا/لع!اب وا/ش!ياء الت!ى ف!ى متن!اول ,ومعرفة مايفعله المعلم 

  .يديه أثناء اللعب

يحت!!اج /كتس!!اب المعرف!!ة وإدراك العناص!!ر الموج!!ودة بالبيئ!!ة م!!ن خ!!0ل معايش!!ة  - 2

وع!!ن طري!!ق اس!!تخدام ,التن!!زه ف!!ى الخ!!0ء,خب!!رات متع!!ددةعن طري!!ق ال!!رح0ت 

 .حواسه المتبقية
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ويحتاج لفھ!م أعم!ق حينم!ا ينم!ى حاس!ة ,أن يتعلم من خ0ل اللمس معانى جديدة  - 3

اللم!!س وي!!تعلم كي!!ف يت!!ذوق بعم!!ق أكث!!ر الخش!!ونة والنعوم!!ة والب!!رودة والبل!!ل 

 .وأحجام ا/شكال

وا]خت0ف فى ,ودQلتھا,يحتاج إلى التعرف على اQخت0ف فى ا/صوات المنوعة  - 4

وص!!!!دى الص!!!!وت ,/ص!!!!وات الداخلي!!!!ة والخارجي!!!!ةوا,تن!!!!وع أص!!!!وات ا/م!!!!اكن 

حفي!ف  –ايق!اع موس!يقى (ويستمتع بالمع!انى الجدي!دة م!ن خ!0ل الس!مع,ونعومته

 –قعقع!!ة  –ذوم!!ان الس!!يارات  –ص!!خب المدين!!ة  –ثرث!!رة ا/ص!!دقاء  -ا/ش!!جار

 ).ت0طم ا/مواج –قرقرة الجدولة  –صفير الريف بالليل  –العربات 

ويربطھ!ا بأص!ناف محسوس!ة والت!ى ,ويص!فھا ,اج إلى أن يميز ب!ين ال!روائح يحت - 5

 .تشير إلى دQQت معينة وتحذره من وجود خطر مثل انتشار النار أو الدخان

تذوق الكفيف /نواع ا/طعمة المختلفة يجعل الطعام له معنى ونمو فھم!ه يس!اعد  - 6

 .على تعلم التمييز بين خصئص ا/طعمة المختلفة

ل!!ى ا]حس!!اس بالثق!!ة وا/م!!ان م!!ن المخ!!اوف فالطف!!ل الكفي!!ف يخ!!اف م!!ن إيحت!!اج  - 7

ا/ص!!وات العالي!!ة وا/م!!اكن المرتفع!!ة وا/ش!!ياء غي!!ر المعروف!!ة لدي!!ه والحيوان!!ات 

 .الغريبة

يحت!!اج إل!!ى معرف!!ة ماحول!!ه م!!ن أش!!ياء ووض!!عھا انتظ!!ام ف!!ى اماكنھ!!ا حت!!ى يمك!!ن  - 8

لس!0مة تحركات!ه وعم!ل  واعداد ا/ماكن التى يع!يش فيھ!ا,العثور عليھا بسھولة 

 .بعض النماذج الممثلة لما ھو موجود فى البيئة كالحجرة والمركز التجارى

 .يحتاج إلى تنمية المھارات اليدوية والفنية من خ0ل الموسيقى وا/شغال الفنية - 9

وأن ,اكتس!!اب الع!!ادات المرغ!!وب فيھ!!ا ب!!أن يك!!ون مص!!قوQً ونظيف!!اً يحت!!اج إل!!ى  -10

 .سطة الوسائل المعينةيعرف كيف يختار م0بسه بوا

يحت!!اج إل!!ى تعل!!م الع!!ادات المقبول!!ة كا/ك!!ل بطريق!!ة مھذب!!ة واس!!!تخدام أدوات  -11

بانتظ!!ام والتع!!رف عل!!ى أدوات " التوالي!!ت" المائ!!دة وتنظي!!ف ا/س!!نان واس!!تخدام 

 .الحمام وأمكانھا وكيفية استخدامھا

الغ!!ة ف!!ى ويحت!!اج الطف!!ل ا/ص!!م إل!!ى تجن!!ب اس!!تخدام ال!!درجات العالي!!ة للص!!وت أوالمب

  .وأن يتحدث إليه ببطء ودقة,حركة الشفاه عندما يتحدث إليه المعلم أو الوالدين 

  .يحتاج إلى أن ينتبه المعلم أو الوالد له وكأنه يسمع جيداً 
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يحت!!اج المع!!وقين ,يحت!!اج الطف!!ل ا/ص!!م إل!!ى مش!!اھدة وج!!ه المتح!!دث أثن!!اء الح!!ديث 

م!!رات حي!!ث يس!!تطيع الطف!!ل إل!!ى وض!!ع مراي!!ا اس!!تراتيجية ف!!ى الحج!!رات والمس!!معيا 

المعوق سمعياً ا]حاطة بكل مافى الحجرة ف!ى أى موق!ع دون اQلتف!ات ف!ى اQتجاھ!ات 

  .المختلفة

  .إن المشكلة العظمى لgطفال المعوقين سمعياً ھى صعوبة اQتصال

  

  :أھداف البرامج -1-

ك يھدف البرنامج إلى تربية حواس الطفل المع!وق ف!ى مرحل!ة ماقب!ل المدرس!ة يش!تر

يعتمد على معايش!ة الطف!ل لخب!رات مربي!ة تعم!ل عل!ى ,فيه كل من المعلمة والوالدين 

تربية حاسة ا/بصار والسمع واللم!س والت!ذوق والش!م ووفق!اً لن!وع ودرج!ة ا]عاق!ة 

كى يستطيع ادراك ماحوله فى البيئة وQتاح!ة ,والحواس المتبقية لدى الطفل المعوق 

  .فرصة أفضل للتعليم والتعلم
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  السلوك  المتوقع من الطفل فى نھاية مرحلة ماقبل المدرسة
  

  مجال التذوق  مجال الشم  مجال اللمس  مجال اQبصار  مجال السمع
  

يميز بين أصوات 
الحيوانات المتوفرة فى 

  .البيئة
يفرق بين أصوات الطيور 

  .المتوفرة فى البيئة
يتعرف على أصوات حفيف 

  .ا/شجار
ت0طم  يتعرف على صوت

  .ا/مواج
  .يتعرف على صوت المطر
  .يتعرف على صوت الرياح
يتعرف على صوت نقيق 

  .الضفادع فى الريف
  .يتعرف على خرير المياه

يفرق بين أنواع 
  المواص0ت 

  ).السيارة–صوت القطار (

  
يفرق بين أشكال وألوان 

  .واحجام البيوت
يميز بين أشكال وألوان 

  .وأحجام الحيوانات 
أشكال وألوان يفرق بين 

  .وأحجام الطيور
يفرق بين أشكال وألوان 

  .وأحجام ا/سماك
يفرق بين أوراق ا/شجار 
من ناحية الشكل والحجم 

  .واللون
يفرق بين أشكال وألوان 

  .الزھور
يفرق بين أشكال وألوان 

  .الحبوب
  

  

  بين أنواع الحيوانات يفرق 
  .يفرق بين أنواع الطيور 
  .يفرق بين أنواع ا/سماك

  .فرق بين أنواع ا/شجاري
  .يفرق بين أنواع ا/زھار
  .يفرق بين أنواع الخامات

يفرق بين أنواع 
  .المنسوجات

يفرق بين أنواع 
  .الخضروات

  .يفرق بين أنواع الفاكھة
  .يفرق بين أنواع الحبوب

  .يفرق بين ا/وزان
  .يفرق بين ا/حجام
  .والبرودةيفرق بين الحرارة

  .يفرق بين الصلب واللين
رق بين الخشونة يف

  .والنعومة
  
  

  

يعرف أن المكان خاص 
  .بالحيوانات

  .يعرف أن المكان خاص بالطيور
  .يعرف أن مايطھى سمك

  .يفرق بين أنواع من الزھور
  .يفرق بين أنواع من  التوابل
  .يفرق بين أنواع من الحبوب
  .يفرق بين أنواع من الفاكھة
  .يفرق بين أنواع من البيوت

الجيد والطعام يفرق بين الطعام 
  .الفاسد

  يعرف أنواع المحال التجارى
  ).الفاكھى –والخباز  –البقال (

  .يعرف نوع الصناعات
  

  

  .يفرق بين الحلو والحمض
  .يفرق بين الحلو والمر

  .يفرق بين البارد و الساخن
  .يفرق بين الجاف واللين

  .يفرق بين الطيب والفاسد
يفرق بين أنواع من 

  .ا/طعمة
اع من يفرق بين أنو

  .الخضراوت
  .يفرق بين أنواع من الفاكھة

يفرق بين أنواع من 
  .المشروبات

  .يعرف طعم اللحم
يفرق بين أنواع من ا/سماك 

  .يفرق بين الھاش والصلب
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  تابع السلوك  المتوقع من الطفل فى نھاية مرحلة ماقبل المدرسة 
  

  مجال الشم  مجال اللمس  مجال اQبصار  مجال السمع
مجال 
  التذوق

  

  .يتبين نداءات الباعة المتجولين
الرجل (يعرف التنوع فى صوت ا]نسان 

  )الطفل –المرأة  –
  .يحدد أماكن ا/صوات

يفرق بين الصوت الذى يعبر عن الفرح 
  .وا/لم –والذى يعبر عن الحزن 

  .يفرق بين الحجرة المغلقة والمفتوحة
يحدد المسافات عن طريق صدى 

  .الصوت
  .0ء بالماءيعرف أن ا/ناء امت

  .يعرف أصوات ا/جھزة الكھربائية 
يفرق بين أنواع الخامات النحاسية 

ا/لومنيوم ,
  ).الخ....الب0ستيك,الزجاج,الخشب,

  
 يفرق بين أشكال وألوان وأحجام وأنواع

  .الفاكھة
يفرق بين أشكال وألوان وأحجام وأنواع 

  .الخضروات
  .ي0حظ أغصان ا/شجار

  .نتعبيرات المتحدثيي0حظ 
  .يفرق بين ا/طوال

يصف مايشاھده باستخدام لغة التواصل 
  .الكلية بطريقة بسيطة

يصف ما يشاھده من النافذة من ناحية 
  .الشكل اللون

 –الربيع  -الشتاء(ي0حظ اخت0ف الفصول 
  )الخريف –الصيف 

  .يفرق بين م0بس البنين والبنات
  

  
  .الحجارة والخامات الطبيعية

الطوب  –لرمل ا –الظلط  –القواقع 
  .المرمر –
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  -:يشمل الوحدات التاليةو: المحتوى
  .التى يقومون بھان ناحية الشكل والم0بس وا/دواريدرك الفرق بين الرجل والمرأة م:ا]نسان -1

 .مفترسة تعيش فى الغابات –والحظيرة  –أليفة يمكن أن تعيش فى المنزل : الحيوان -2

 .وشكلھا –نستمتع بتغريدھا  –مغردة  –ا وناكل بيضھا نأكلھ -منزلية: الطيور -3

 ).البحر(المرجان الدنيس  –) النيل(القرموط  –البلطى : ا/سماك -4

 ).صيفية متنوعة –شتوية (الخضراوات,ا/زھار, ا/شجار: النباتات -5

 ).تعيش فى أماكن مختلفة(الدودة  –الثعبان  –السلحفاة : الزواحف -6

 .الفراش –الذباب  –النمل  – الصرصار –الجراد : الحشرات -7

 .السيارات –القطارات  –ا/توبيس : المواص0ت -8

 .المرافق بأنواعھا المختلفة ومھامھا المتنوعة -الدكاكين -المساجد –المنازل : المبانى -9

 .وتسير فيه المراكب وبه أسماك –تجرى فيه المياه العذبة التى نشربھا : النھر  -10

 .تسير فيه المراكب الكبيرة وبه أسماك –إليه فى الصيف نذھب  –نأخذ منه الملح : البحر -11

 .لو عورته –يصعب الصعود إليه  –مكان مرتفع : الجبال -12

 .يزرع فيھا النباتات وتجرى فيھا ا/نھار: الوديان -13

 .الخشب –الطين  –الجير  –الصدف  –القواقع  –الزلط الرمل : ا/شياء الطبيعية -14

 .المعادن –ا/ثاث  –اللعب ا/وانى : ا/شياء المصنعة -15

  -:ولكى تتحقق ا/ھداف المرجوة من البرنامج

  -:تحديد بعض اQستراتيجيات وھى كمايلى تقترح الباحثة

تحديد نوع ودرجة ا]عاقة التى تتعامل معھا المعلمة والوالدين وا/سلوب الت!ى تتبع!ه وفق!اً لحاج!ات  -1

 .لميوله الطفل المعاق وتبعاً 

أس!!تقبال الطف!!ل عن!!د حض!!وره ص!!باحا وم!!روراً بال!!دائرة ووق!!ت م!!ن  تحدي!!د ا/نش!!طة التربوي!!ة ب!!داً  -2

وا/نش!!!طة الموس!!!يقية والمھ!!!ارات اليدوي!!!ة ,وبي!!!ت ال!!!دمى,والجماع!!!ات الص!!!غيرة,والقص!!!ة,الحمل!!!م

وكل مايتم من تفاع0ت بين الطفل والخام!ات وا/دوات تح!ت اش!راف المعلم!ة الت!ى ,والتمثيل,والفنية

 .سحبتتدخل عند الحاجة ثم تن,ت0حظه 

 .اختيار الخامات وا/دوات المناسبة لكل إعاقة والتى تساعد على تحقيق أھداف البرامج -3

 .اختيار الوسائل التعليمية والتى تمثل فى الخبرات المباشرة وغير المباشرة -4

 .تحديد البيئة الم0ئمة لكل نشاط وفقاً لنوع ودرجة ا]عاقة -5

مع نوع النشاط ومايمكن تحقيقه من أھداف وتتمثل فى تحديد المھارات ا/دائية للمعلمة والتى تتفق  -6

اس!!!تقبال ا/طف!!!ال وم!!!ايمكن أن يوج!!!ه م!!!ن أس!!!ئلة تس!!!اعد عل!!!ى نم!!!و المھ!!!ارات أس!!!لوب وطريق!!!ة 
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ل!!!دى ا/طف!!!ال إل!!!ى جان!!!ب المناقش!!!ة وط!!!رح  وحيوي!!!ة المعلم!!!ة والتعزي!!!ز وإث!!!ارة الدافعي!!!ة,اللغوي!!!ة

من م0حظات لسلوك الطف!ل (واستراتيجيات التقويم ,واختيارالوسيلة الم0ئمة,والبيان العلمى,ا/سئلة

 .أثناء ممارسته للنشاط وطرح ا/سئلة للتعرف على مدى تحقيق الھدف

ثن!اء تواج!ده ف!ى البي!ت طفgتقوم المعلمة بإرسال بعض الم0حظات للوالدين وموضحة مايمكن انج!ازه لل

وبالتالى يرسل الوالدين بياناًبما ت!م انج!ازه بع!د موض!حين ,من تدريبات حسية ومدرجة ومصاغة إجرائياً 

  .ا/سباب والمشاكل التى قابلتھم

  .ويحتاج الطفل ا/صم وكذلك المتخلف عقلياً إلى التكرار والصبر لتوضيح وتأكيد المفاھيم

        فيها كل من المعلمين والوالدين فيها كل من المعلمين والوالدين فيها كل من المعلمين والوالدين فيها كل من المعلمين والوالدين     شها الطفل ويمكن أن يسهمشها الطفل ويمكن أن يسهمشها الطفل ويمكن أن يسهمشها الطفل ويمكن أن يسهمالخبرات التى يمكن أن يعيالخبرات التى يمكن أن يعيالخبرات التى يمكن أن يعيالخبرات التى يمكن أن يعي

        ::::الخبرات المباشرة وتتمثل فيما يلىالخبرات المباشرة وتتمثل فيما يلىالخبرات المباشرة وتتمثل فيما يلىالخبرات المباشرة وتتمثل فيما يلى - - - - 1

  .والنباتات, وا/سماك , حدائق الحيوانات  -أ 

 المتحف المصرى والقبطى والزراعى والسكك الحديد والحربى -ب 

 .والحظائر والمصانع وأقسام الشرطة ومكتب البريدالحقول  -ج 

 .لية وا/ھرامات والقناطر الخيريةالرح0ت البحرية والني -د 

ويمكن أن يستفيد من معايشة ھذه الخبرات كل من الطفل الكفيف وا/صم والمتخلف عقلي!اً القاب!ل لل!تعلم 

  .وعلى اولياء ا/مور استخدام ا/ساليب والطرق التى ت0ئم كل أعاقة,

        ::::الخبرات غير المباشرة وتتمثل فيما يلىالخبرات غير المباشرة وتتمثل فيما يلىالخبرات غير المباشرة وتتمثل فيما يلىالخبرات غير المباشرة وتتمثل فيما يلى - - - - 2

  .سب كل من الصم والمتخلفين عقلياً ا/ف0م المتحركة والتى تنا

عالم البحار وعالم الحيوان وأف0م عن الحشرات وفيھا يتعرف كل من الطفل ا/صم والمتخلف عقلي!اً  -أ 

-جح!ور –أغص!ان أش!جار(أنواعھا وا/م!اكن الت!ى تع!يش فيھ!اعلى بعض الكائنات الحية وأشكالھا و

  .بعض أنواع الديدان –العنكبوت –الضفدعة -وتمثل فى السحلية)تحت الحجارو –مستنقعات 

 .المصورات والتى يستخدمھا المعلم فى اشكال متتابعة عند سرد القصة -ب 

.. والت!ى تمث!ل بع!ض العرب!ات وا/ب!راج والبي!وت –والتى تتمثل فى أشكال متتابعة اللعب  –النماذج  -ج 

 . إلخ وھى أصغر من الحجم الطبيعى

 –بالتمثي!ل ال!!درامى وأص!وات أخ!!رى مرتبط!ة ورأص!وات البش!!ر والحيوان!ات والطي التس!جي0ت تمث!ل -د 

 .إلخ.. كالمؤثرات الصوتية التى تعطى أحساس بالفراغ أو غلق الباب أو صوت الرعد 

  عن ا/حداث عن طريقھا يمكن تكوين صورة ذھنية , وللتسجي0ت الصوتية أھمية عظمى للمكفوفين     

  .والمواقف المختلفة    
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 أو ,والخض!روات,ل!بعض الفاكھ!ة الطازج!ةم به المعلم أثناء الطھى واس!تخدامه يقوالبيان العلمى الذى  -ھـ 

  .إلخ.... تنسيق بعض الزھور 

  .والخامات المتعددة فى نشاط المھارات اليدوية والفنية, واQقمشة,والفراء,نماذج للجلود –ح 

        ::::    نموذج االستخدام أحد األنشطة لتحقيق أكثر من هدفنموذج االستخدام أحد األنشطة لتحقيق أكثر من هدفنموذج االستخدام أحد األنشطة لتحقيق أكثر من هدفنموذج االستخدام أحد األنشطة لتحقيق أكثر من هدف

  .طة لتحقيق أھداف عديدة فى نفس الوقتيمكن ااستخدام معظم ا/نش

        ::::مثال مثال مثال مثال 

كم!ا يعتب!ر ع!د ا/ل!وان وتعليمھ!ا , يعد تعليم اتب!اع تعليم!ات ذات م!رحلتين وذات ث!0ث مراح!ل مھ!ارة ھام!ة

فعندما يقوم ا/طفال مع المعلم او ,من برامج ماقبل المدرسة والمفاھيم ا/خرى أھدافاً تدخل فى كل برنامج 

مؤك!دين عل!ى الل!ون وح!رف (فھ!ى تح!ت الح!وض,)الزرق!اء(أحض!روا المنش!فة"ية تقولاQم باستخدام الدام

وآخر موجود على انظرأوتحسسوا ثمة جورب تحت قدمھا,وتقول أخلعوا ك0 من زوجى الجواب )الجر تحت

  .ا/رضية

أن ا/طف!!ال المع!!وقين يحت!!اجون /مثل!!ة واض!!حة وتك!!رار معن!!ى ومجموع!!ة مختلف!!ة م!!ن تج!!ارب ذات ص!!لة 

القدرة على التعميم م!ن تجرب!ة إل!ى التجرب!ة الت!ى تليھ!ا بطريق!ة ن التجارب Qتعد كافية فيجب تنشئة فإ.بھا

  .واعية

        ::::    نموذج لخبرةنموذج لخبرةنموذج لخبرةنموذج لخبرة

يمكن أن تتعاون الحواس المتبقية لدى المعوق ,المعوق وفقاً لنوع ا]عاقة ودرجتھا مباشرة يعيشھا الطفل 

  .فى إدراك العديد من المفاھيم

        ::::رحلة إلى البحررحلة إلى البحررحلة إلى البحررحلة إلى البحر

التنغيم فى ا/م!واج ول!ون ,والطيور وھى تخلق فى الجو,خ0ل حاسة البصر يرى لون السماء والسحب من

مختلفة وم0بس  أشخاص فى أشكال,والمراكب والبواخر,القواقع المنتشرة على الشاطئ, البحر ولون الزبد

يح!س ملم!س الرم!ل  ي!رى ا/س!ماك,الرمال الناعمة الصفراء أو البيضاء ,منوعة من ناحية الشكل واللون 

والن!!!!!!اعم ,الب!!!!!!ارز والغ!!!!!!ائر(أوبلول!!!!!!ة الم!!!!!!اء وبرودت!!!!!!ه ويتحس!!!!!!س القواق!!!!!!ع,ويش!!!!!!عر بالس!!!!!!خونة

  )البحرية القريبة من الشاطئ,النباتات,والخشن

  .رائحة السمك أثناء خروجه من البحر يتذوق الرزاز المشبع بالملح,يشم رائحة البحر 

أص!وات القواقع!ة حينم!ا  -ص!فير الب!واخر –ر البحري!ة أثن!اء الطي!و –ت0ط!م ا/م!واج ,يسمع صوت الرياح 

  .أوأصوات متنوعة من المحيطين به,يضعھا على أذنه 
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  مثال الخطة اليومية Qستخدام الوقت
  (*)وموضحاً بھا اQستراتيجيات اليومية 

  الساعة صباحاً 
  ق       ت 

  ه وتشجيعه على التجاوبرحب بالطفل باسم,يحيى ا/طفال فرديا حال الوصول: التحية   8     30

  قدم يد)صباح الخير" أو"  (وذلك بتوجيه ناظريك أليه واستخدام ابتسامة وعبارة أھ0              

  أسالھم عما,كلما كان ذلك ضرورياًلخلع معاطفھم واQستعداد لعملھم الخاصالمساعدة فقط               

  ).وفقاًلحاجة ا/طفال(يذھب بعضھم إلى الحمام,عھم من ذويھمإذاكان قد أحضروا م0حظات مكتوبة م              

  إن المحادثة الفعالة عن كل شئ يقومون بعمله يعد ضرورة إذأن حاجتھم ا/ساسية ھو تنمية               

  مھاراتھم اQجتماعية واللغوية واQدراكية عن تجاربھم اليومية شجعھم على النظر فى المرآة              

   .ماإذاكانوا ذوى ھندام واستعداد للروضة            

  سيظھر ا/طفال Qعبين خ0ل الث0ثين دقيقة ا/ولى البعض يلعب منفرداً والبعض اOخر :اللعب الحر             

  أنھذا الفصل المفتوح يقضى فيه ا/طفال وفت ھاماً ,يلعب فى مجموعات صغيرة من محض اختيارھم             

  على المدرسين والمساعدين اللعب أو سواء كانت ألعابا اولعبا وينبغى)مايشاؤن(للنشاط إذ يختاروه              

        شجع ا/طفال لتوخى الدقة فى ,غير أن ا/مرھو حرية اختيار ا/طفال مايقومون بعمله,العمل معھم              
  فياوليس ثمة استلزام لمشاركة أحد ,ب إلى الرفوفاختيار النشاط واتجاھه ثم إعادة اللعب وا/لعا                                            

  فالمھم اQستمتاع بالتحادث مع ا/طفال عما يقومون ,يختارونه كما يمكنھم اللعب منفردين لو آثروا ذك             

        المتسمة بالتفاعل واحد بالقدر اليسر أن المحادثة  بعمله مع أن ھذا سيكون فى بادئ ا/مرمن جانب                                            
  . ھى ا/سلوب ا/مثل لتعليم الحديث والمھارات اللغوية) للمعلم(التى تشتمل على اQنصات أو اQنتباه                                            

  كما أن المفاھيم المراد تأكيدھا مدرجة فى صفحة الموضوع ا/سبوعى كماأنھا موجودة على لوحة             

        ة المفاھيم ھو أن يتيح الفرص ل0طفال Qستخدام ھذه من لوح) والقصد(المفاھيم خلف مكتب المدرس            
     .المفاھيم بطريقة صحيحة وتعد التلقائية ھامة كما أن اQستخدام المتكررھو ضرورى                                        

  )النظافة(يتناوب ا/طفال قرع الجرس ]ع0ن نھاية وقت اللعب غنى أغنية: وقت النظافة     9    30

  .ميع فى النظافةويشترك الج              

  وتحريك المقاعد لتشكيل نصف دائرة تواجه لوحة النشرات كافء شاكراً أولئك الذين يصلون      9   45

  . أوQ وقد أنھو عملھم             

  يتم فيه تدريب ا/طفال جميعاًوفردياً على مھارات النطق التى تساعد على تحسين : وقت المعمل  10   15

  .جة ا]عاقة السمعيةدر              

  يجلس ا/طفال أحياناً على مربع السجاد الخاص بھم على ا/رضية أو تحت : وقت الدائرة   11   00

ھ!و أعط!اء ا/طف!ال الم!ران عل!ى المش!اركة واQنتب!اه  رة ]تاحة التنوع والغرض من ھذا النش!اطشج         

  تمل اليوميات على عرض الطقسوتش,ھذا وقتاً  وضبط أنفسھم فى مجموعة كبيرة ويستغرق              

  وQتساعد ھذه " أعرض وأخير"أيام ا/سبوع والتقويم وتعلم ا/سماء والتعرف على الغائبين و              



 10

  أجتماعياً فحسب بل أنھا تساعد أيضاً على تنمية التعبير  على أن يصيحوا واعينا/نشطة               

  .ى والذاكرةوالمعلومات اليومية الواضحةاللغو               

  المسبق أعدادھا من قبل  يقوم ا/طفال با/ختيار من ا/نشطة: وقت المجموعة الصغيرة   11    40

  ا/نشطة نشاطاً حركياً خفيفاً ونشاطاً لغوياً ونشاطاً تركيباً المدرس وعادة ماتتضمن ھذه               

  مثل الطھى الذى يبنى المھارات الحركية الخفيفة ,يضم مجموعة من أنشطة ,وتربية الحواس               

  والمفاھيم وقد يعمل بعض ا/طفال فردياً مع المدرس المساعد أو المعالج فى ھذا الوقت,واللغة              

  السلوكيات  أما بالنسبة لgطفال ذوى اQحتياجات الخاصة فقد يضيق على أختيارھم بغية تنمية              

  .الھدفية مثل التنظيف والتزين وغسل ا/يدى             

  اQخت0فات علىتؤكل مجموعة واسعة من ا/غذية لتشجيع التحادث وفھم :وقت الوجبة الخفيفة    12      

  نھمالمثال فى اللون والمادة والذوق والشكل وحالما يفرغ ا/طفال من تناول غذائھم فإ سبيل              

     .ينظفون أسنانھم بالفرشاه ويختارون كتاباً مصوراً من الرف              

  

  يتم تدريب جميع ا/طفال على أسلوب قراءة الشفاه الجماعى عن طريق عرض :القصة وقت   12   30

  يقوم البعض بالقراءة /نفسھم بينما يقوم ,مجموعة من الصور تمثل تسلسل القصة بسيطة             

  مع أحد المعلمين واQنتباه إلى قصة من القصص التى تحكى ويوجه المعلم  اOخرون باQشتراك            

  كما يركز المكفوفين  ,للمعوقين سمعياً ,ا/طفال إليه أثناء سرده للقصة المطلوب يعرض الصور             

  من القصص فى مجموعات صغيرة حول  دا]نصات إلى عدي,وا/داء اللفظى للمعلمعلى الصوت             

  .الغرفة             

  قد تكون ا/نشطة الحركية داخل غرفة أو خارجھا ويعتمد ذلك على : الحركة الموسيقى وقت   1       

  .المعالج الطبيعى,وتصاحب الموسيقى مثل ھذه ا/نشطة , الطقس           

  الساعة ظھراً 

  ق        ت

  ,اللعب با/نامل فى دائرة المجموعة(يمكن أن تتم إنجاز ا/نشطة : والفنيةت اليدوية المھارا  1      15

  .ويتاح اQختيار متى أمكن ذلك,وتتم ا/نشطة الفنية فى مجموعة صغيرة               

  كل يقوم ا/طفال بتنظيف أنفسھم ويلحقوا باOخرين فى الدائرة ويقوم ا/طفال:اQعداد ل0نصراف   1     40

  على حدة بأخذ متعالقاتھم وارتداء معاطفھم بينما يقوم اOخرون بتبادل المشاعر حيال اليوم             

  .ويقومون بإنشاء أغنية الختام            

  .يتم صرف ا/طفال أما إلى والديھم أو إلى سائق ا/توبيس:ا]نصراف   2     30

  


